Obec Třebosice
Třebosice 12, 530 02 Pardubice, IČ 00580643
V Třebosicích dne 18. 3. 2020
Obec Třebosice tímto vydává podle § 11 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
s okamžitou platností:
Mimořádné nařízení obce Třebosice k vyhlášenému nouzovému stavu na
území České republiky č. 2
Od 0,00 hod. dne 16. 3. 2020 je zakázán volný pohyb osob.
Nevycházejte z domu, pokud nejdete pro potraviny či k lékaři nebo do
zaměstnání! Přesné znění opatření je dostupné na internetových stránkách
obce v Usnesení vlády ČR č. 84 a 85 ze dne 15. 3. 2020.
Zásobování seniorů potravinami
Zájemci z řad našich seniorů se mohou v případě zájmu o zásobování
základními potravinami obrátit na provozovatele místního obchodu nebo na
telefon 606 040 299 (starosta obce) nebo 792 330 582 (místostarosta obce).
Další bude upřesněno.
Lékařská péče a podezření na nemoc. V případě příznaků onemocnění
koronavirem prosím kontaktujte obvodního lékaře a Krajskou hygienickou
stanici, která k vám vyšle testovací pracovníky, nebo doporučí další postup.
Řiďte se pokyny Krajské hygienické stanice a sledujte média včetně webových
stránek obce.

Kontakty a informace:
Prosíme veřejnost, aby krizovou linku
112 v souvislosti s koronavirem využívali
pouze v případě, že mají zdravotní
potíže!!
Pro obecné dotazy doporučujeme linky
zdravotních pojišťoven, SZÚ; pro seniory a
osoby, které o ně pečují, je k dispozici
Linka seniorů (veškeré kontakty najdete
níže).
Informační linka KHS Pardubického
kraje v pracovní dny 7.00-19.00, o
víkendu 7.00-19,00: +420 602 730 251
V pracovní dny lze rovněž volat na
telefonní čísla protiepidemických oddělení:
Pardubice 466052345, 466531957

Infolinka Státního zdravotního ústavu

Infolinky zdravotních pojišťoven

724 810 106
725 191 367
725 191 370
V provozu nonstop.

VZP: 952 222 222
VoZP: 844 888 888
ČPZP: 810 800 800
OZP: 261 105 555

JSTE-LI V SENIORSKÉM VĚKU, NEBO O ZP ŠKODA: 800 209 000
SENIORA
PEČUJETE,
MŮŽETE ZPMV: 844 211 211
KONTAKTOVAT
SPECIÁLNÍ RBP: 800 213 213
BEZPLATNOU LINKU
800 200 007
Denně od 8:00 do 20:00 hodin.
Provoz a pracovní doba obecního úřadu – pro veřejnost bude otevřeno pouze
ve středu v době od 18 do 19 hodin. Vstup osob bude probíhat jednotlivě,
prosíme občany, aby obecní úřad navštěvovali pouze v neodkladných
záležitostech. Obecní úřad kontaktujte jinak telefonicky na 606 040 299
(starosta obce Mgr. Jan Václavík) a 792 330 582 (místostarosta obce Vladimír
Vích) nebo na e.mailové adrese obec.trebosice@post.cz . Osobní schůzku si
domluvte v předstihu na telefonním čísle: 606 040 299. Na obecní úřad
vstupujte pouze jednotlivě. Vstup do budovy a na obecní úřad je povolen pouze
s rouškou na ústech.
Prodlužuje se splatnost poplatku za psy a odpady a popelnice do 31. 5. 2020.
Úhradu lze také provést bezhotovostně na účet obce č. 282 225 61 / 0100 pod
variabilním symbolem = číslo popisné. Do zprávy pro příjemce uveďte počet
osob, zda je popelnice v pronájmu ano či ne a počet psů.
Tímto nařízením se také ruší všechny společenské aktivity v obci.
Od 18. 3. 2020 je nařízeno povinné nošení roušky přes obličej ve všech
dopravních prostředcích a do provozoven, jejich provoz je povolen i za
nouzového stavu.
Dle usnesení vlády ČR č. 106 ze dne 18. 3. 2020 zakazuje se s účinností od
19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének
Opatření platí do odvolání.

Mgr. Jan Václavík, starosta obce Třebosice
Vydáno a vyvěšeno 18. 3. 2020

